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           תאריך:__________
 טופס הכרה אקדמית על שירות מילואים

 
( 01/10/2018)שירות מילואים פעיל החל משנה"ל תשע"ט  עלנקודות זכות  2הכרה אקדמית של  ן לקבלנית

תקבל קרדיט בגין פעילות חברתית או השלא  בלבד, ובתנאי פעם אחת במהלך התואר הראשון) ואילך
 (.השתתפות בנבחרות ספורט

 
 :לקבלת הפטורשני התנאים 

ימי  5, מהם (בספטמבר שאחריו 30-לאוקטובר ועד ה 1-החל מ)במהלך השנה  ימי מילואים 14 שירות של .1
 (נגד הרצףשבת לא נחשב -שירות בשישי אי) ברצף מילואים

 או
 .(בספטמבר שאחריו 30-לאוקטובר ועד ה 1-החל מה)לא רצופים במהלך השנה  ימי מילואים 25 שירות של .2

 המניין.  בפטור הינה לסטודנטים ששירות המילואים שלהם בוצע בזמן היותם סטודנטים מןההכרה 
 לסטודנטים המתחילים שנה א' יוכר שירות המילואים החל מיום תחילת שנה"ל.

 
-ל, או לשלוח במייל 222ס יש למלא ולהחזיר למשרד שירותי סטודנטים בבניין מיטשל, חדר את הטופ

sherut@tauex.tau.ac.il  ללא טופס זה לא נוכל  .)כאסמכתא על ביצוע ימי המילואים( 3010טופס בצירוף
 לטפל בבקשה.

 
 :פרטים אישיים

 שם מלא: ____________________
 ____________________ מין:

 ת"ז: ____________________ מספר
 טרוני: ____________________דואר אלק

 טלפון: ____________________
 : ____________________ בחוג ל: ____________________לבפקולטה סטודנט.ית אני 

 בפקולטה ל: ____________________ בחוג ל: ____________________ (בלבד דו חוגילסטודנט.ית )
 יעית / אחר: __________________ראשונה / שנייה / שלישית / רב באוניברסיטה בשנה"ל:סטודנט.ית אני 

 
 :תקופת שירות

 מילואים מתאריך: ____________________ עד תאריך: ____________________ב תתישיר
 רצף הארוך ביותר: ____________________הסה"כ ימי שירות: ____________________ מהם 

 2/  1פטור על פי תנאי מספר  .תמבקש
 

 :סטטוס אקדמי
 כלים שלובים? כן / לאתכנית ב .תחייבהאם 

שהתחילו בלבד החיים הפקולטות להנדסה, מדעים מדויקים ומדעי מסטודנטים לשאר רוח )תכנית ב .תהאם חייב
 ? כן / לא(או מאוחר יותר שנת תשפ"במלימודיהם 

 ? כן / לאלביצוע שאר רוח / כלים שלובים ה בתכניתהאם יש יתר
 

אפשרות זו ) להפנות את בקשת הפטור שלך .י: לאיזו פקולטה תרצהשאר רוח / למי שאינו חייב בכלים שלובים
 ?(אינה פתוחה בפני סטודנטים מהפקולטה להנדסה ומדעי המחשב

 : ___________________(בלבד דו חוגי לסטודנט.ית) 2: ____________________ עדיפות 1עדיפות 
 .1יהיה לקבל פטור בחוג המבוקש בעדיפות  חוגית: אין התחייבות כי ניתן-לתשומת לב סטודנטים בתכנית דו

 
 :הצהרה

לא קיבלתי קרדיט אקדמי על שירות מילואים, ש ,שציינתי לעיל הינם נכוניםכל הפרטים בזאת כי  .האני מצהיר
שידוע לי שאי דיוק במילוי הפרטים ו במהלך התואר הנוכחי פעילות חברתית או השתתפות בנבחרות הספורט

 עלול לגרום להעמדתי לדין משמעתי.
 

 ____________________חתימה: 
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